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     t-                   St.-Vitusparochie  
                                          St.-Dominicuskerk  -  Leeuwarden 
           Tweede Kerstdag – H.Stefanus 
           26 december 2022 
  
 

Openingslied: GvL 475 
 
Kruisteken - begroeting 

 
Kyrie--litanie: GvL 216 
Moge… 
 
Gloria:  
Refrein: Gloria, gloria, in excelsis Deo, 

gloria, gloria, in excelsis Deo. 
 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen,  
die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Refrein: 
 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Refrein: 
 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.  

Refrein: 
Gebed 
 
Eerste lezing: Hand. 6,8-10 + 7,54-60 
 
Antwoordpsalm: Psalm 31 
Refrein: Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer. 
 
Wees mij een rots waar ik vluchten kan,  
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. 
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,  
uw Naam is mijn leider en gids.   Refrein: 
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Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,  
Gij zult mij beschermen, getrouwe God. 
Ik mag mij verheugen in uw erbarmen, 
Gij ziet mijn ellende, Gij helpt mij in nood. Refrein: 
 
Bevrijd mij van mijn vervolgers. 
Laat over uw dienaar uw aanschijn stralen. 
Redt mij, door uw genade.    Refrein: 
 
Alleluia:  
Gezegend die komt met de Naam van de Heer;  
de Heer is God, Hij verlicht ons. 
 
Evangelie: Mt. 10,17-22 
 
Ev. Accl.: GvL 627 
Kind ons geboren Zoon ons gegeven 
God onbedwingbaar Vader voor eeuwig 
Koning van de vrede. (2x) 
  
Preek 
 
Voorbede:   
allen: Heer, luister naar ons en  
verhoor ons gebed. 
 
Collecte 
 
Offerande: Psalm  27 
 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden  
door God, de almachtige Vader. 
allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
  tot lof en eer van zijn Naam, 
  tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven - Prefatie 
 
Heilig: GvL 291 
 
Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
 

Locatie Leeuwarden 
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Onze Vader: gesproken 
Laten wij… 
allen: Onze Vader, … 
 
Verlos ons, Heer,…  
allen:     Want van U is het koninkrijk en de kracht  
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen:     En met uw geest. 
 
Lam Gods: GvL 331 
 
Zalig zij… 
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
allen:       Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, 
  maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Communie: orgelspel 
 
Gebed  -  Mededelingen   -  Zegen 
 
Slotlied: GvL 508 
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Bezichtiging kerststallen 2e kerstdag 
Bonifatiuskerk: 14.00 tot 16.00 uur 
Dominicuskerk: 15.00 tot 17.00 uur 

 
2022 Kerst in de St. Dominicuskerk. 
Op de Tweede Kerstdag maandag 26 december tussen 15.00  tot 17.00 
uur zal de Sint Dominicuskerk aan de Harlingerstraat voor bezichtiging 
geopend zijn. Men kan dan de kerstversiering in het Priesterkoor en de 
bijzondere kerststal bezichtigen. De karakteristieke beelden in de stal 
zijn omstreeks 1930 in Oberammergau uit lindehout gesneden door de 
Georg Lang. Hierin kunt u ook de bijzondere ster van Bethlehem 
bewonderen. De toegang is gratis en we schenken een heerlijk kopje 
warme chocolade melk u bent van harte welkom! 
Beheer commissie Dominicus 
 

Winterrooster 2023 ivm. Hoge energiekosten. 
De zaterdagavond vieringen in de Dominicuskerk vervallen 
Vieringen op zondag in de even weken in de Bonifatius en op de oneven 
weken in de Dominicus steeds om 11 uur.  
De doordeweekse vieringen blijven hetzelfde. 
 
Vieringen  

Za. 31 dec. Oudjaar Geen viering Via Youtubekanaal 

Zo. 1 jan. 11.00 Bonifatiuskerk nieuwsjaarsdag 

Zo. 8 jan. 11.00 Dominicuskerk Openbaring van de Heer 

Zo. 15 jan.11.00 Bonifatiuskerk Oecum.dienst 

 
 
 


